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 Melkpremie                                                                                                                                                            w
Geef hier aan of u in aanmerking wilt 
komen voor melkpremie.

 Toeslagrechten                                                                                                                                                       w
Heeft u toeslagrechten (gewone en 
braak) aangevraagd en wilt u de 
toeslagrechten die u op basis van 
deze aanvraag krijgt ook gebruiken?

Heeft u toeslagrechten met speciale 
voorwaarden en wilt u die ook onder 
speciale voorwaarden gebruiken?

Als u een deel onder speciale 
voorwaarden wilt gebruiken zal Dienst 
Regelingen u later benaderen om aan 
te geven welk deel precies.

 Bijkomende bestemmingen                                                                                                                                   w
Kruis hier aan of u voor één of meer 
van de genoemde bijkomende bestem-
mingen in aanmerking wilt komen. 
Stuur indien nodig de betreffende 
bijlage(n) mee met uw Gecombineerde 
opgave 2006. Geef op het Overzicht 
gewaspercelen aan welk gewasperceel 
u voor een bijkomende bestemming in 
aanmerking wilt brengen.

Lees voor de voorwaarden de brochure 
Gecombineerde opgave 2006.

Landbouwtelling, Gebruik gewaspercelen en 
de Verzamelaanvraag

Gecombineerde 
opgave 2006

Indieningsperiode van 1 april tot en met 15 mei 2006

Vul bij wijzigingen van bovenstaande gegevens het bijgevoegde Wijzigingsformulier relatiegegevens in en stuur die met deze opgave terug.

 Waarom dit formulier?                                                                                                                                          w
Met de Gecombineerde opgave 2006 doet u opgave voor: 

Landbouwtelling – voor de statistieken (CBS), de uitvoering van 
het landbouwbeleid en van de Meststoffenwet. Deze opgave is het  
beschrijvingsbiljet, zoals dat is vastgesteld door de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (art. 25 van de Landbouwwet). 
Het verstrekken van de juiste en volledige gegevens voor de  
landbouwtelling is verplicht volgens artikel 24 van de Landbouwwet.

Gebruik gewaspercelen – voor de controle en handhaving van de 
Meststoffenwet.

Verzamelaanvraag – voor het gebruiken van uw toeslagrechten, 
aanvraag voor melkpremie, subsidie voor eiwithoudende gewassen, 
energiegewassen, notenbomen, zaaizaad van vezelvlas en 

zetmeelaardappelen. Voor de slachtpremie is, naast het indienen 
van de premieaanvraag, het indienen van de verzamelaanvraag een 
verplichting als u over landbouwgrond beschikt.

Wilt u meer informatie?
Informatie over dit formulier vindt u in de toelichting. U kunt 
ook bellen met Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22 of kijk op 
www.minlnv.nl/loket
De volledig ingevulde, ingetekende en ondertekende opgave 
moet samen met alle bedrijfskaarten en eventuele bijlagen uiterlijk 
15 mei 2006 door Dienst Regelingen zijn ontvangen.

Voor alle vragen waarbij u een hokje kunt aankruisen geldt dat 
wanneer u niets aankruist uw antwoord ‘nee’ is.

u Ja, ik wil in aanmerking komen voor melkpremie.

 U kunt alleen in aanmerking komen voor melkpremie indien u melkproducent bent en beschikt 
 over een bij de COS geregistreerd gebruiksquotum.

u Ja, ik wil mijn toeslagrechten gebruiken. Op het Overzicht gewaspercelen geef ik aan op welke
 percelen de toeslagrechten betrekking hebben. 

u Ja, ik wil al mijn toeslagrechten met speciale voorwaarden onder de speciale voorwaarden 
 gebruiken.

u Ja, ik wil een aantal van mijn toeslagrechten met speciale voorwaarden onder de speciale 
 voorwaarden gebruiken en een aantal met grond.

u Nee, ik wil al mijn toeslagrechten met speciale voorwaarden gebruiken met grond.

Voor toeslagrechten die u met grond verzilvert vervallen de speciale voorwaarden definitief. U heeft 
voortaan altijd grond nodig om deze rechten te kunnen gebruiken.

u Eiwithoudende gewassen. 

u Energiegewassen: Vul de “Teeltaangifte energiegewassen” in.

u Non food/non feed-gewassen: Vul de “Teeltaangifte non food/non feed” in.

u Noten: Vul de “Teeltaangifte noten” in.

u Vezelhennep: Vul de “Teeltaangifte vezelhennep” in.

u Zaaizaad van vezelvlas

u Zetmeelaardappelen
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 A   Bedrijfsgegevens                                                                                                                                             w
          

 A1  Gegevens bedrijfshoofd/bedrijfsleider                                                                                                          w
Voorgedrukte gegevens
Als de voorgedrukte gegevens 
bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider 
onjuist of niet zijn voorgedrukt 
vul dan de gegevens in achter de 
vraag.

Bedrijfshoofd/bedrijfsleider
Is het bedrijf een maatschap, VOF 
of CV (meervoudige bedrijfsvoe-
ring), dan is het bedrijfshoofd 
zoals hier bedoeld diegene 
met de grootste zakelijke en 
bedrijfsmatige verantwoordelijk-
heid in het bedrijf. Als de maten 
evenveel verantwoordelijkheid 
in het bedrijf hebben, vul hier 
dan de gegevens van de oudste 
maat in. Van dit bedrijfshoofd 
vult u ook de gegevens van de 
echtgenoot in. Is het bedrijf een 
rechtspersoon (BV, NV, Stichting, 
Vereniging, overig), vul hier dan 
de gegevens van de aangestelde 
bedrijfsleider in.

 A2  Gegevens van op het bedrijf meewerkende familie van het bedrijfshoofd (1e en 2e graads)                    w
Niet invullen als het bedrijf een 
rechtspersoon (BV, NV, Stichting, 
Vereniging, overig) is. 

De onder A1 opgegeven 
personen geeft u hier niet 
nogmaals op.

 A3  Gegevens van regelmatig op het bedrijf meewerkende personen                                                              w
Regelmatig werkzaam               
Personen werkzaam op basis van 
contracten voor onbepaalde tijd.

De onder A1 en A2 opgegeven 
personen geeft u hier niet 
nogmaals op.

 A4  Gegevens van niet-regelmatig op het bedrijf meewerkende personen                                                      w
Niet regelmatig werkzaam
Personen werkzaam op basis van 
losse contracten voor bepaalde 
tijd, voor bepaald werk of 
gelegenheidswerk.

De onder A1, A2 en A3 
opgegeven personen geeft u hier 
niet nogmaals op. 

 Bedrijfshoofd / bedrijfsleider                          Echtgenoot             
                             

Geboortejaar  als onjuist:  0112    01               0112    21

Man / Vrouw  als onjuist:  u M u V   02          u    M   u V     22

Wat is op het  u meer dan 38 uur   03                     u   meer dan 38 uur   23

agrarisch bedrijf
de gemiddelde u 30 tot 38 uur                              u   30 tot 38 uur
arbeidstijd per week
in de periode april u 20 tot 30 uur                              u   20 tot 30 uur
2005 t/m maart 2006?

 u 10 tot 20 uur                              u   10 tot 20 uur

 u 1 tot 10 uur                                u   1 tot 10 uur

 u minder dan 1 uur                       u   minder dan 1 uur

 Als het bedrijf geen rechtspersoon is (eenmanszaak, maatschap, VOF of CV), dan gaat u verder 
 met onderdeel A2.

 Als het bedrijf een rechtspersoon is (BV, NV, Stichting, Vereniging, overig), dan gaat u verder met 
 onderdeel A3.

Hoeveel meewerkende familieleden, waren er in de periode april 2005 t/m maart 2006 werkzaam op 
het bedrijf, naar gemiddelde arbeidstijd per week.

38 uur of meer  30 tot 38 uur  20 tot 30 uur  10 tot 20 uur  minder dan 10 uur

  31   32                        33   34   3502  mannen  02  mannen  02  mannen  02  mannen  02  mannen

  36   37                        38   39   4002  vrouwen  02  vrouwen  02 vrouwen  02  vrouwen  02  vrouwen

Hoeveel regelmatig meewerkende personen, waren er in de periode april 2005 t/m maart 2006 
werkzaam op het bedrijf, naar gemiddelde arbeidstijd per week? 

38 uur of meer  30 tot 38 uur  20 tot 30 uur  10 tot 20 uur  minder dan 10 uur

  41   42                        43   44   4502  mannen  02  mannen  02  mannen  02  mannen  02  mannen

  46   47                        48   49   5002  vrouwen  02  vrouwen  02 vrouwen  02  vrouwen  02  vrouwen

Wat was in april 2005 t/m maart 2006 de totale arbeidstijd 
(omgerekend in aantal volledige werkdagen) van niet-regelmatig 
werkzame personen (exclusief loonwerkers en arbeidskrachten 
van werktuigencoöperaties)?                                                                 0112  werkdagen 101

Wat was in april 2005 t/m maart 2006 de totale arbeidstijd 
(omgerekend in aantal volledige werkdagen) van niet-rechtstreeks 
door het bedrijf tewerkgestelde personen (bijvoorbeeld loon-
werkers en arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)?                  0112  werkdagen 102

1 9 1 9
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 B    Dieren op het bedrijf / veestapel / hokcapaciteit                                                                                          w
Geef alle dieren op die op 1 april 2006 op het bedrijf aanwezig zijn. Dus ook de dieren die u op contract of voor verzorgingsloon voor 
derden mest of aanhoudt. Geef ook de dieren op die door u zijn verkocht of besteld maar die u nog niet heeft afgeleverd. Geef geen 
ingeschaarde runderen of schapen op, deze behoren door de eigenaar te worden opgegeven. Geef altijd de hokcapaciteit op, ook als de 
betreffende diersoort op 1 april 2006 niet op het bedrijf aanwezig is.

 B1  Rundvee                                                                                                                                                           w

Jongvee, jonger dan 1 jaar
Geef bij jongvee, jonger dan 
1 jaar, ook de kalveren op die 
binnenkort weggaan voor 
de vleeskalverhouderij. Deze 
kalveren mogen niet bij de 
rubriek ‘vleeskalveren’ worden 
opgegeven.

Ingeschaarde runderen
Deze moeten door de eigenaar 
worden opgegeven.

Geen vlees- of weidevee                                                                                              aantal

Jongvee  jonger dan 1 jaar                              vrouwelijk                           0112    201

                                  mannelijk                            0112    203

  1 tot 2 jaar                                vrouwelijk                           0112    205

                                  mannelijk                            0112    207

  2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd)                           0112    209

Melk- en kalfkoeien                                                                              0112    211

Stieren voor de fokkerij (2 jaar of ouder)                                                                     0112    213

Vlees- of weidevee

Vleeskalveren voor de witvleesproductie                                                            0112    214

  voor de rosé vleesproductie                                                         0112    216

Ander jongvee jonger dan 1 jaar                              vrouwelijk                           0112    217

voor de

vleesproductie                                 mannelijk                            0112    219

(incl. ossen)

  1 tot 2 jaar                                vrouwelijk                           0112    221

                                  mannelijk                            0112    223

  2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd)                           0112    225

Stieren voor de vleesproductie (2 jaar of ouder)                                                         0112    227

Zoogkoeien (tenminste eenmaal gekalfd)                                                                   0112    228

Vlees- en weidekoeien ( 2 jaar of ouder)                                                                     0112    229

                                                                       +

Totaal rundvee                                                                              0112    230

Totale hokcapaciteit vleeskalveren                                                                           0112    231
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 B2  Varkens                                                                                                                                                            w
Big of vleesvarken
Het onderscheid tussen een 
big en een vleesvarken wordt 
in overeenstemming met de 
voorschriften van de EU-land-
bouwstructuurtelling, gemaakt 
aan de hand van het gewicht 
(20 kg). In de praktijk zal 
echter de aard van het bedrijf 
medebepalend zijn of een varken 
van circa 20 kg nog tot de biggen 
gerekend moet worden of als 
vleesvarken (20 tot 50 kg) moet 
worden opgegeven.

Een big van 20 kg of meer op 
een fokbedrijf geeft u op bij de 
rubriek ‘Biggen tot 20 kg, niet 
meer bij de zeug’.
Een big van 20 kg of meer bij 
een mestbedrijf geeft u op bij 
de rubriek ‘vleesvarkens, 20 tot 
50 kg’.

 B3  Kippen                                                                                                                                                              w

Biggen tot 20 kg                                                                                               aantal

nog bij de zeug                                                                       01112    235

niet meer bij de zeug                                                                      01112    237

Vleesvarkens

20 tot 50 kg                                                                       01112    239

50 kg of meer                           vrouwelijk                           01112    242

 

                            mannelijk                           01112    244

Fokvarkens

20 tot 50 kg opfokzeugen en -beertjes                                                      01112    243

50 kg of meer opfokzeugen                            niet gedekt                         01112    245

  zeugen                          gedekt 

                            (al dan niet drachtig)         01112    247

                            bij biggen                           01112    249

                            overige zeugen (gust)       01112    251

  beren                          nog niet dekrijp                 01112    253

                            dekrijp                                01112    255

                                                                 +

Totaal varkens                                                                       01112    256

Totale hokcapaciteit vleesvarkens 20 kg en meer                                          01112    257

                                                                                                aantal

Vleeskuikens                                                                011112    269

Ouderdieren van vleesrassen jonger dan 18 weken                            011112    271

   18 weken of ouder                                011112    273

Leghennen  jonger dan 18 weken (incl. kuikens)    011112    275

   18 weken tot 20 maanden                   011112    276

   20 maanden of ouder                           011112    278

Ouderdieren van leghennen  jonger dan 18 weken                           011112    272

   18 weken of ouder                                011112    274

                                                          +

Totaal kippen                                                                011112    277
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 B3  Vervolg kippen                                                                                                                                                w

Hokcapaciteit
Geef hier de hokcapaciteit voor 
kippen jonger dan 18 weken niet 
op. 

 B4  Eenden, kalkoenen en overig pluimvee                                                                                                         w

 B5  Paarden en pony’s                                                                                                                                           w

Paarden
Paarden hebben een stokmaat 
van 147 centimeter of meer.

                                                                                                aantal

Hokcapaciteit vleeskuikens                                                               011112    279

  ouderdieren van vleesrassen 18 weken of ouder         011112    281

  leghennen 18 weken of ouder (incl. ouderdieren)       011112    283

                                                          +

Totale hokcapaciteit kippen                                                               011112    288

                                                                                                aantal

Eenden voor de vleesproductie (inclusief ouderdieren)                               011112    287

Kalkoenen                                                                011112    289

Overig pluimvee                                                                011112    297

                                                          +

Totaal eenden, kalkoenen en overig pluimvee                                         011112    299

                                                                                                aantal

Paarden                                  jonger dan 3 jaar                      012    260

                                  3 jaar of ouder                         012    261

Pony’s                                  jonger dan 3 jaar                      012    285

                                  3 jaar of ouder                         012    286

                                                                              +

Totaal paarden en pony’s                                                                                   012    264
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 B6  Schapen en geiten                                                                                                                                           w

Schapen
Geef ook schapen en lammeren 
op die als toeristische attractie  
worden gehouden.

Lam
Een lam is een schaap jonger 
dan 1 jaar. Als het een vrouwelijk 
schaap betreft heeft het nog 
nooit gelammerd.

Ingeschaarde schapen/geiten
Deze moeten door de eigenaar 
worden opgegeven.

 B7  Konijnen                                                                                                                                                           w

Hokcapaciteit konijnen
Geef hier de hokcapaciteit 
op voor voedsters en apart 
gehuisveste konijnen voor de 
vleesproductie.

 B8  Edelpelsdieren                                                                                                                                                 w

Jonge dieren
Geef jonge dieren op bij ‘Totale 
hokcapaciteit edelpelsdieren 
(incl. jonge dieren)’.
Ga voor jonge dieren uit van de 
gemiddelde veebezetting per 
kooi.

                                                                                                aantal

Schapen   lammeren                                                            0112    265

   overige schapen     vrouwelijk                           0112    266

                                  mannelijk                            0112    268

Geiten   melkgeiten             jonger dan 1 jaar                0112    250

                                  1 jaar of ouder                   0112    258

   overige geiten        jonger dan 1 jaar                0112    254

                                  1 jaar of ouder                   0112    252

                                                                       +

Totaal schapen en geiten                                                                             0112    280

                                                                                                aantal

Gespeende vleeskonijnen                                                                      01112    232

Voedsters (moederdieren)                                                                      01112    233

                                                                 +

Totaal konijnen                                                                       01112    234

Totale hokcapaciteit konijnen                                                                      01112    259

                                                                                                aantal

Nertsen (moederdieren)                                                               011112    290

Vossen (moederdieren)                                                               011112    292

Overige pelsdieren (moederdieren)                                                               011112    294

                                                          +

Totaal edelpelsdieren (moederdieren)                                                       011112    296

Totale hokcapaciteit edelpelsdieren (incl. jonge dieren)                        011112    298
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 C    Tuinbouw onder glas                                                                                                                                      w
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen bedekt met glas of plastic of in betreedbare plastic tunnels. Als de grond op 15 mei 2006 nog niet is 
beteeld, geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor eind augustus 2006 inzet. Geef hier ook de gewassen op die u op contract voor een 
ander teelt. Vermeld alleen de oppervlakten van de hoofdgewassen. Vermeld de gemeten maat, dit is de netto beteelde oppervlakte.

Geef de gewassen die u teelt onder niet betreedbare tunnels en de nog niet geoogste gewassen, waarvan u het glas heeft gelicht of het 
plastic (waaronder plastic tunnels) heeft verwijderd, op bij ‘Tuinbouw open grond’. Ook gewassen die u onder plat glas teelt of gaat telen 
geeft u op bij ‘Tuinbouw open grond’.

Grond die u aan een ander in gebruik heeft gegeven, zoals verhuurd land, moet u niet opgeven.

 C1  Tuinbouw onder glas (gemeten maat)                                                                                                           w

Staand glas verwarmd
Hiervan is sprake als u gedurende 
ten minste twee opeenvolgende 
weken per jaar gewassen 
kunstmatig verwarmt via vaste of 
verplaatsbare installaties.

Staand glas koud
Hiervan is sprake wanneer u 
incidenteel verwarmt voor ten 
hoogste twee weken per jaar.

Groenten                                                                              oppervlakte in m2

tomaten  losse tomaten (rond, vlees, tussentype)                        011112    608

  trostomaten (inclusief fijne trostomaten)                     011112    604

  cherry-tomaten                                                               011112    606

komkommers                                                                011112    605

aardbeien onder glas                                                               011112    610

  in betreedbare plastic tunnels (gemeten maat)            011112    611

paprika  rode paprika                                                               011112    631

  groene paprika                                                               011112    632

  gele paprika                                                               011112    633

  overige paprika                                                               011112    634

aubergines                                                                011112    618

overige groenten (incl.meloenen)                                                               011112    621

groentezaden                                                                011112    624

opkweekmateriaal groenten                                                               011112    625

                                                          +

Totaal groenten onder glas                                                               011112    626

waarvan geteeld onder staand glas verwarmd                          011112    685

   staand glas koud                                   011112    687

Fruit onder glas                                                                011112    635
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 C1  Vervolg Tuinbouw onder glas (gemeten maat)                                                                                             w
Bloemkwekerijgewassen
Als delen van het gewas worden 
verhandeld als sierproduct 
(bijvoorbeeld siergroen uit 
sierheesters of rozen uit 
rozenstruiken), dan vult u het 
areaal van het gewas in bij 
‘Bloemkwekerijgewassen’.

Amaryllissnijbloemen
Geef amaryllissnijbloemen op bij 
‘Overige snijbloemen’ (rubriek 
657).

Bloemkwekerijgewassen                                                                             oppervlakte in m2

snijbloemen rozen                                                               011112    641

  anjers                                                               011112    643

  anthurium                                                               011112    645

  chrysanten                                                               011112    647

  fresia’s                                                               011112    649

  orchideeën                                                               011112    650

  gerbera’s                                                               011112    651

  alstroemeria                                                               011112    652

  eustoma russellianum                                                    011112    654

  lelies                                                               011112    655

  overige snijbloemen                                                       011112    657

potplanten voor de bloei kalanchoë                                              011112    658

   phalaenopsis                                         011112    642

   anthurium                                             011112    644

   spatiphyllum                                         011112    648

   overige potplanten voor de bloei        011112    661

  bladplanten ficus                                                       011112    664

   dracaena                                                011112    668

   overige bladplanten                             011112    669

amaryllisbollen                                                                011112    662

perkplanten                                                                011112    663

overige bloemkwekerijgewassen                                                               011112    665

bloemzaden                                                                011112    677

opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen                                                 011112    666

                                                          +

Totaal Bloemkwekerijgewassen                                                               011112        
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 C1  Vervolg Tuinbouw onder glas (gemeten maat)                                                                                             w
Boomkwekerijgewassen
Winterharde of half-winterharde 
houtachtige gewassen die in 
hun geheel kunnen worden 
verhandeld of delen daarvan 
die niet als sierproduct 
worden verhandeld. Als de 
gehele plant wordt verkocht 
als sierproduct (bijvoorbeeld 
een hele rozenstruik inclusief 
wortels), dan vult u het 
areaal van het gewas in bij 
‘Boomkwekerijgewassen’.

Vermeerdering en/of 
aantrekking
Geef hier ook de oppervlakte 
vermeerderingsmateriaal op 
van winterharde houtachtige 
gewassen en vaste planten die u 
later buiten verder teelt en in zijn 
geheel in de volle grond uitzet.

Volledige teelt onder glas
Hiervan is sprake als u de 
gewassen uitsluitend onder 
bedekking van glas of plastic 
teelt.

Staand glas verwarmd/koud
Zie de toelichting op pagina 7

 C2  Tuinbouw onder glas: substraatteelt                                                                                                             w
Onder substraatteelt verstaan we de oppervlakte geteeld gewas anders dan direct in de grond, inclusief nevel- en watercultuur. 
De teelt in potten valt hier niet onder; potgrond wordt niet als substraatteelt beschouwd.

Substraatteelt groenten
Maakt deel  uit van de rubriek 
‘Totaal groenten onder glas’.

Substraat 
bloemkwekerijgewassen
Maakt deel uit van de rubrieken:
- snijbloemen
-  overige bloemkwekerij-

gewassen
 - bloemzaden
- opkweekmateriaal 

bloemkwekerijgewassen

 C3  Paddestoelenteelt                                                                                                                                           w
Oppervlakte
Geef hier de oppervlakte op van 
de cellen na aftrek van de paden, 
vermenigvuldigd met het aantal 
lagen van de teeltbakken.

Substraatverbruik
Geef hier het substraatverbruik 
op en niet de productie. 
1 ton vers substraat = 0,9 ton 
geënt of doorgroeid substraat. 
Vul ook het substraatverbruik 
van shii-take paddestoelen in, 
met uitzondering van de teelt op 
stammetjes.

                                                                               oppervlakte in m2

Totaal Bloemkwekerijgewassen van vorige pagina                                 011112
Boomkwekerijgewassen vermeerdering en/of aantrekking        011112    670

en vaste planten 

(excl. uitsluitend overwintering) volledige teelt onder glas                    011112    672

                                                          +

Totaal bloemkwekerijgewassen, boomkwekerijgewassen

en vaste planten onder glas                                                               011112    673

waarvan geteeld onder staand glas verwarmd                          011112    675

   staand glas koud                                   011112    679

Tel de rubrieken ‘Totaal groenten onder glas’ (626), ‘Fruit onder glas’ (635) en ‘Totaal 

bloemkwekerijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas’ (673) bij elkaar op en 

vul dit totaal in bij de rubriek ‘Totaal tuinbouw onder glas’ (941) op pagina 16.

                                                                               oppervlakte in m2

Substraatteelt groenten onder glas                                                               011112    681

Substraatteelt bloemkwekerijgewassen onder glas (exclusief potten, 

perkplanten en amaryllisbollen)                                                               011112    683

Champignons                                                                                               aantal

aantal cellen                                                                       01112    701

                                                                               oppervlakte in m2

oppervlakte met de hand geoogst                                                               011112    702

oppervlakte machinaal geoogst                                                               011112    703

                                                          +

Totaal beteelbare oppervlakte                                                               011112    704

                                                                                                    ton

Overige eetbare paddestoelen, totaal substraatverbruik in 2005         011112    709

9
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 C4  Bollenbroei                                                                                                                                                      w
Narcissen
Wanneer het aantal bollen of 
geproduceerde bloemen bekend 
is, geldt een omrekeningsnorm 
van 20 stuks per kilogram bollen. 
Bij broei van ‘rondjes’ kan het 
aantal variëren van 20 tot 40 
stuks per kilogram.

 C5  Witloftrek                                                                                                                                                        w
Oppervlakte witlofwortelen
Tel ook de oppervlakte mee die 
u op een ander bedrijf heeft 
geteeld (1 ha = 28 ton).

Oppervlakte witlof in bakken
Als u meerdere malen witlof 
heeft getrokken van dezelfde 
oppervlakte, geef deze 
oppervlakte dan maar één keer 
op. Trek van witlof in de grond, in 
een kas of buiten (kuilen) geeft 
u niet op.

Het trekseizoen loopt door tot in 
de zomer van 2006.

 C6  Warmtekrachtinstallatie                                                                                                                                 w

Gekoppeld aan het net?
Als beide antwoorden mogelijk 
zijn vult u ‘ja’ in.

Gemiddeld aantal draaiuren
Deel de electriciteitsproductie 
van alle eenheden in kWh door 
het totale vermogen in kW.
 

                                                                         aantal (in 1.000 stuks)

Hoeveel stuks tulpen heeft u het afgelopen seizoen gebroeid?                         01112    911

Hoeveel stuks hyacinten heeft u het afgelopen seizoen gebroeid?                    01112    912

                                                                            gewicht in kilogram

Hoeveel kilogram narcisbollen heeft u het afgelopen seizoen gebroeid?         01112    913

                                                                                          ha        are

Van welke oppervlakte witlofwortelen, geteeld in 2005, heeft u in

het seizoen 2005/2006 witlof getrokken?                                                             01112    583

                                                                               oppervlakte in m2

Oppervlakte in 2005/2006 beschikbaar voor witlof in bakken                             01112    585

                                                                                                aantal

Hoeveel warmtekrachtinstallaties heeft u in eigen beheer?                                                    02    720

                                                                                                    kW

Wat is het totale elektrische vermogen van deze warmtekracht-

installatie(s) in kilowatt?                                                               011112    721

Is (zijn) de warmtekrachtinstallatie(s) gekoppeld aan het net? u  nee   722

                                    u    ja       

                                                                                                  uren

Wat is het gemiddeld aantal draaiuren per jaar van de warmtekracht-

installatie(s)?                                                                              0112    724

,
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 D    Tuinbouw open grond (gemeten maat)                                                                                                         w
Voor alle hieronder genoemde gewassen vult u het totale areaal op uw bedrijf in, voor iedere soort groenten, fruit, tuinbouwzaden, 
bloemkwekerijgewassen, bloembollen en -knollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten dat voor u van toepassing is. U gebruikt 
hiervoor de gemeten maat. Op het Overzicht gewaspercelen hoeft u al deze gewassen niet apart te vermelden maar geeft u deze op 
per gewassoort. Hiervoor gebruikt u de gewascode die in de kantlijn vermeld staat. Als de gewassen op een ononderbroken stuk grond 
geteeld worden geeft u dit per gewassoort als één gewasperceel op. Zie hiervoor ook het voorbeeld in de toelichting.

Als de grond op 15 mei 2006 nog niet is beteeld, geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor augustus 2006 inzet. Geef ook gewassen op 
die u op contract voor een ander teelt. Vermeld ook de gewassen die u aanvankelijk onder glas of onder plastic heeft geteeld en waarvan u 
op 15 mei 2006 het glas heeft gelicht of het plastic heeft verwijderd maar waarvan de oogst nog niet heeft plaatsgevonden. Geef hier ook 
de gewassen op die u onder plat glas teelt, maar waarvan de oogst nog niet heeft plaatsgevonden. Grond die u aan een ander in gebruik 
heeft gegeven, zoals verhuurd land, moet u niet opgeven.

Als u op een perceel na de hoofdteelt die u hier opgeeft nog volgteelten teelt moet u deze invullen op de bijlage Teeltaangifte 
volgteelten.

gewascode 672

Oppervlakte groenten
Geef oppervlakte bezet met 
plantenmateriaal, bijvoorbeeld 
plantvelden van aardbeien, op bij 
de betreffende groentesoort.

Aardbeien
Ook aardbeien die u voor 
1 juli 2006 plant horen bij deze 
rubrieken.

Groenten                                                                                      ha           are

aardbeien vermeerdering                                                               011112    431

  wachtbed                                                               011112    432

  productie                                                               011112    433

andijvie                                                                 011112    434

asperges  oppervlakte asperges die productie oplevert                      011112    435

  oppervlakte asperges die nog geen productie oplevert     011112    436

bloemkool                                                                011112    437

boerenkool                                                                011112    438

bospeen                                                                 011112    439

broccoli                                                                 011112    440

chinese kool                                                                011112    441

knolselderij                                                                011112    442

knolvenkel/venkel                                                                011112    443

komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen)                    011112    444

koolraap                                                                 011112    445

koolrabi                                                                 011112    446

                                                          +

subtotaal Tuinbouw open grond                                                               011112        

,
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 Vervolg tuinbouw open grond (gemeten maat)                                                                                                  w
                                                                                       ha           are

subtotaal Tuinbouw open grond van vorige pagina                               011112
kroten/rode bieten                                                                011112    447

kruiden  bladgewassen                                                               011112    448

  wortelgewassen                                                              011112    449

  zaadgewassen                                                               011112    450

paksoi                                                                 011112    453

peulen                                                                 011112    454

prei                                                                 011112    455

pronkbonen                                                                011112    456

raapstelen                                                                011112    457

rabarber                                                                 011112    458

radijs                                                                 011112    459

rodekool                                                                 011112    460

savooiekool                                                                011112    461

schorseneren                                                                011112    462

selderij, bleek/groen                                                               011112    463

sla (alle soorten)                                                                011112    464

spinazie                                                                 011112    465

spitskool                                                                 011112    466

spruitkool                                                                011112    467

stamsperziebonen (= stamslabonen)                                                             011112    468

stoksnijbonen en stokslabonen                                                                011112    469

                                                          +

subtotaal Tuinbouw open grond                                                               011112
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 Vervolg tuinbouw open grond (gemeten maat)                                                                                                  w

Bewaarkool/herfst- en vroege 
sluitkool
Bij de oppervlakte bewaarkool en 
de oppervlakte herfst- en vroege 
sluitkool gaat het om rode-, 
savooie-, spits- en wittekool.

gewascode 212

Wijnbouw
Geef hier uitsluitend druiven voor 
de wijnproductie op, ongeacht 
of u zelf bent betrokken bij de 
wijnproductie. Van tafeldruiven 
geeft u hier alleen dat deel op 
dat voor de wijnproductie wordt 
gebruikt. Overige tafeldruiven 
geeft u op bij ‘overige pit- en 
steenvruchten’.

                                                                                       ha           are

subtotaal Tuinbouw open grond van vorige pagina                               011112
waspeen                                                                 011112    470

winterpeen                                                                011112    471

witlofwortel                                                                011112    472

wittekool                                                                 011112    473

overige niet genoemde bladgewassen                                                          011112    485

overige niet genoemde groenten                                                               011112    486

Groenten

waarvan oppervlakte bewaarkool 011112 487

waarvan oppervlakte herfst- en 

vroege sluitkool  011112 488

Fruit

appelen (aangeplant) in seizoen 2005/2006                            011112    490

   vóór seizoen 2005/2006                        011112    491

peren (aangeplant)  in seizoen 2005/2006                            011112    492

   vóór seizoen 2005/2006                        011112    493

blauwe bessen                                                                011112    494

pruimen                                                                 011112    495

rode bessen, frambozen, bramen                                                               011112    496

wijnbouw                                                                011112    497

zure kersen (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)                    011112    498

zwarte bessen  (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)              011112    499

overig kleinfruit (o.a. kruisbessen, kiwi’s, excl. zwarte bessen)                    011112    500

overige pit- en steenvruchten

(o.a. perziken en zoete kersen, excl. zure kersen)                                         011112    501

                                                          +

subtotaal Tuinbouw open grond                                                               011112
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 Vervolg tuinbouw open grond (gemeten maat)                                                                                                  w

gewascode 172

gewascode 175

gewascode 176

Reizende bollenkraam
Wanneer de gewasverzorging 
door de kraameigenaar wordt 
uitgevoerd, dan moet u de 
gehuurde oppervlakte zelf 
opgeven. Is de gewasverzorging 
in handen van degene die zijn 
land aan de kraameigenaar 
verhuurt, dan moet de 
verhuurder opgave doen.

                                                                                       ha           are

subtotaal Tuinbouw open grond van vorige pagina                               011112
Tuinbouwzaden

groentezaden                                                                011112    510

bloemzaden                                                                011112    511

Bloemkwekerijgewassen

droogbloemen                                                                011112    518

snijgroen                                                                011112    519

overige bloemkwekerijgewassen                                                               011112    520

Bloembollen en knollen

anemone coronaria                                                               011112    546

acidanthera                                                                011112    547

dahlia                                                                 011112    548

fritillaria imperialis                                                                011112    549

gladiool   pitten                                                     011112    550

   kralen                                                     011112    551

hyacint                                                                 011112    552

iris   grofbollig                                              011112    553

   fijnbollig                                                011112    554

knolbegonia                                                                011112    555

krokus   grote gele                                              011112    556

   overig                                                     011112    557

lelie                                                                 011112    558

narcis                                                                 011112    559

tulp                                                                 011112    560

zantedeschia                                                                011112    561

overige bol- en knolgewassen                                                               011112    562

                                                          +

subtotaal Tuinbouw open grond                                                               011112
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 Vervolg tuinbouw open grond (gemeten maat)                                                                                                  w

gewascode 229

Vaste planten
Verhandelt u uitsluitend 
afgesneden bloemen of 
siergroen, geef deze gewassen 
dan op bij ‘Bloemkwekerij-
gewassen’.

Totaal tuinbouw open grond
De totale oppervlakte tuinbouw 
open grond die u hier vermeldt, 
moet overeenkomen met de 
totale oppervlakte tuinbouw 
open grond die u vermeldt op 
het Overzicht gewaspercelen 
2006.

Pot- en containerveld
Vul hier de oppervlakte in die 
is gereserveerd voor potten en 
containers van de rubrieken 
boomkwekerijgewassen en vaste 
planten.

                                                                                       ha           are

subtotaal Tuinbouw open grond van vorige pagina                               011112
Boomkwekerijgewassen  en  vaste planten

bos- en haagplantsoen                                                               011112    525

buxus                                                                 011112    526

ericacea                                                                 011112    527

laanbomen/parkbomen onderstammen                                     011112    528

   spillen                                                    011112    529

   opzetters                                               011112    530

rozenstruiken (inclusief zaailingen en onderstammen)                                011112    531

sierconiferen                                                                011112    532

sierheesters en klimplanten                                                               011112    533

trek- en besheester                                                                011112    536

vruchtbomen  moerbomen                                          011112    537

   onderstammen                                     011112    538

   overig                                                     011112    539

vaste planten                                                                011112    540

                                                          +

Totaal tuinbouw open grond                                                               011112    580

Waarvan oppervlakte pot- en containerveld                                                  011112    581
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 E    Grond gebruik                                                                                                                                                 w
Grond
Onder grond valt tuinbouw open 
grond, akkerland, grasland, 
natuurterrein, braakland of bos.

Groenten open grond
Beantwoord deze vraag als u 
akkerbouwgewassen teelt en/of 
braakland heeft. Als u alleen 
snijmaïs teelt hoeft u deze vraag 
niet te beantwoorden.

Grasland met beweiding
Er is geen sprake van beweiding 
als het aantal jongvee van 
runderen (niet ouder dan twee 
jaar) die beweid worden, kleiner 
is dan het aantal niet-beweide 
ouderdieren op het bedrijf.

Zwarte braak
Er geldt een verbod op zwarte 
braak. Dit verbod geldt niet 
als u beschikt over de vereiste 
ontheffingsdocumenten. U hoeft 
deze niet mee te sturen met uw 
aanvraag. Lees de brochure voor 
meer informatie.

 F    Bedrijfsindeling                                                                                                                                               w

Kadastrale maat
De som van de gemeten maat 
+ de wegen en sloten (max. 4 
meter breed) die de beteelde 
oppervlakte doorsnijden of 
begrenzen + de houtwallen (max. 
4 meter breed) langs percelen.

Niet in gebruik zijnde 
cultuurgrond
Grond die niet wordt gebruikt 
voor landbouw, maar daar wel 
geschikt voor is. Deze grond 
wordt meestal voor andere 
doeleinden gebruikt zoals een 
kampeerterrein.

Overige gronden
• oppervlakte van de 
   bedrijfsgebouwen en het erf     
• grienden, riet, biezen, heide 
   en natuurlijk terrein
• verharde wegen
• onverharde wegen en sloten, 
   breder dan 4 meter
• kwellen, schorren, vijvers en 
   vennen.

Heeft  u grond in gebruik?

u Ja, vul het OVERZICHT GEWASPERCELEN in en teken uw gewaspercelen in op de 
 BEDRIJFSKAART(EN). Zie de toelichting voor meer informatie.

 Zo nee, dan hoeft u geen Overzicht gewaspercelen en bedrijfskaart in te dienen. 
 Dit is bijvoorbeeld het geval als u alleen tuinbouw onder glas in gebruik heeft. 

Teelt u later dit jaar nog groenten open grond (exclusief groenten voor eigen gebruik)?

u Ja    810

Heeft u grasland met beweiding?

u Ja    811

Gebruikt u braaktoeslagrechten op een perceel zwarte braak?

u Ja ik verklaar dat ik over een van de volgende ontheffingsdocumenten beschik: 
  SKAL certificaat, een document van de Plantenziektenkundige dienst of een 

  teeltverbod ter bestrijding van knolcyperus.

Gemeten maat                                                                                      ha           are

Totaal Overzicht gewaspercelen 2006                                                            011112    940

Totaal Tuinbouw onder glas 

(de som van de rubrieken 626, 635, 673)                                                       011112    941

                                                          +

Totaal gemeten maat (de som van de rubrieken 940 en 941)                011112    942

Bedrijfsoppervlakte

Oppervlakte kadastrale maat                                                               011112    943

Niet in gebruik zijnde cultuurgrond (exclusief braakland)                           011112    944

Overige gronden 

(exclusief natuurlijk grasland en overige natuurterreinen)                          011112    945

Totale bedrijfsoppervlakte                                                         +                                          +

(de som van de rubrieken 943, 944 en 945)                                             011112    950
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 G    Biologische landbouw                                                                                                                                    w
Beantwoord deze vraag ook 
met ‘ja’ als het bedrijf in 
omschakeling is. Als u wel 
biologisch produceert, maar de 
productiewijze wordt niet door 
SKAL gecontroleerd beantwoordt 
u deze vraag met ‘nee’.

Bij deze vraag is slechts één 
antwoord mogelijk.

Als u biologisch produceert en 
u heeft braak-toeslagrechten 
dan moet u het SKAL-certificaat 
tegelijk met uw Gecombineerde 
opgave insturen.

Past u op het bedrijf een door SKAL gecontroleerde biologische productiewijze toe?

u Nee

                                                                                                jaartal

u Ja   976 Mijn bedrijf is/wordt voor het eerst gecontroleerd door SKAL in    0112    971

Kruis aan tot welke fase van omschakeling uw bedrijf behoort.

u - volledig biologisch en gecertificeerd (door SKAL)   973

u - volledig in omschakeling

u - deels biologisch en deels gangbaar

u - deels in omschakeling en deels gangbaar

u - deels biologisch en deels in omschakeling

u - deels biologisch, deels in omschakeling en deels gangbaar

Als (een deel van) uw bedrijf reeds biologisch gecertificeerd is, wat is het jaar van certificering?

Jaar van certificering 0112   974

17
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 H    Ruimte voor op- en aanmerkingen                                                                                                                w
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 I     Handtekening                                                                                                                                                  w
Ik verklaar: 

•    bekend te zijn met de voorwaarde dat het verstrekken van de juiste en volledige gegevens voor de Landbouwtelling verplicht is volgens 
artikel 24 van de Landbouwwet;

•    bekend te zijn met de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de Regelingen GLB-inkomenssteun 2006 en de Regeling 
superheffing en melkpremie 2004 en de Europese regelgeving waarop deze regelingen gebaseerd zijn;

•    bekend te zijn met de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;

•    ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegang tot mijn bedrijf 
te verschaffen en de door hen gevraagde medewerking te verlenen aan controle op de naleving van de voorwaarden die verbonden zijn 
aan mijn opgave;

•    ambtenaren van de Algemene rekenkamer medewerking te verlenen bij eventuele controle volgens artikel 92 van de Comptabiliteitswet;
•    alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de beoordeling en controle direct en naar waarheid te verstrekken aan de met behandeling 

en controle van de opgave belaste ambtenaren;
•    toestemming te verlenen om de opgave, de bijbehorende bijlagen en de daarop vermelde gegevens ter beschikking te stellen aan het 

bedrijf dat belast is met de uitvoering van de controles op de voorwaarden van de onderhavige regelingen door middel van teledetectie;
•    er bekend mee te zijn dat de gegevens worden opgenomen in de Basisregistratiepercelen, dit betekent dat de gegevens gebruikt kunnen 

worden voor de uitvoering van andere (LNV-)regelingen*;
•    bekend te zijn met het feit dat de gegevens die worden verstrekt met deze opgave ook gebruikt worden voor de controle en handhaving 

van het uit de Meststoffenwet voortvloeiende stelsel van gebruiksnormen;
•    deze opgave volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Maak voor verzending kopieën 
van uw gehele opgave voor uw 
eigen administratie    

       Bijlagen                                                                                                                                                            w
Heeft u alle bijlagen bijgevoegd die voor uw situatie van toepassing zijn?

Biologische productiewijze
én braak-toeslagrechten

Energiegewassen

Fosfaatfixerende en/of 
fosfaatarme gronden

Non food/non feed-gewassen

Noten

Vezelhennep

Volgteelten

Zetmeelaardappelen

De overheid weet dat de 
administratieve lasten die deze 
opgave met zich mee brengt, 
hoog zijn. Als u de volgende 
vragen beantwoordt, geeft u 
Dienst Regelingen een indicatie 
van de tijd die u kwijt was om 
deze opgave in te vullen.

* zie de toelichting

Plaats           

Datum           02 - 02 - 0112
Telefoonnummer overdag      0111111112
Handtekening

: SKAL-certificaat

: Teeltaangifte energiegewassen en (kopie) contract voor verwerking

: (kopie) Laboratoriumrapport

: Teeltaangifte non food/non feed en origineel contract voor verwerking

: Teeltaangifte noten

: Teeltaangifte vezelhennep, origineel contract voor verwerking en etiketten zaaizaad

: Teeltaangifte volgteelten

: (kopie) Inventarisatieformulier zetmeelaardappelen

Is de opgave door u zelf of door een 
intermediair ingevuld?                                u   zelf        u   intermediair

Hoeveel tijd heeft u (of een familielid), 
dan wel uw adviseur, besteed aan het                                   

 uur           minuten

inlezen/vergaren van informatie voor 
het invullen van de opgave?                                02 : 02
                                           

uur           minuten

Hoeveel tijd heeft u, dan wel u adviseur besteed 
aan het daadwerkelijk invullen van de opgave?             02 : 02

19
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Voor vragen kunt u contact opnemen met Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22 of kijken op www.minlnv.nl/loket

De Gecombineerde opgave van de gegevens voor de Landbouwtelling, het Gebruik gewaspercelen de Verzamelaanvraag is een 

samenwerking tussen:

Dienst Regelingen

voor de behandeling van aanvragen voor toeslagrechten, grondgebonden steun en de Landbouwtelling

voor de verificatie van de meststoffenwet

voor de registratie van gegevens met betrekking tot percelen landbouwgrond en natuurterreinen

Centraal Bureau voor de Statistiek

voor de verwerking van de gegevens ten behoeve van de statistieken

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

voor de behandeling van aanvragen slachtpremie voor kalveren van de rundvleesbetalingen

Productschap Zuivel

voor de behandeling van aanvragen melkpremie

Hoofdproductschap Akkerbouw

voor de behandeling van uw aanvragen zaaizaad voor vezelvlas en zetmeelaardappelen

 Deze ruimte niet  beschrijven                                                                                                                               w

1 Hoofdformulier u   Nee 5 Aantal GP  0112
2 BRS-mutatie u   Ja 6 Bedrijfskaart aanwezig u   Nee

3 Handmatige NA-brief u   Ja 7 OG/kaarten aanwezig u   Nee

4 AC u   Ja 8 Acceptant nummer  012


